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Шановний Олександре Олександровичу!
Шановний Валерію Андрійовичу!
У відповідь на Ваш лист від 26.01.2018 № 116 до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини з проханням розглянути питання
щодо порушення прав студентів та працівників коледжів і технікумів у
зв'язку із набранням чинності зазначеними Вами законодавчими та
нормативно-правовими актами, додатково до раніше наданої інформації,
повідомляємо.
Заступником Міністра освіти і науки України Рашкевичем Ю.М. листом
від 28.02.2018 № 1/10-574 Уповноваженому з прав людини надано інформацію
за результатами розгляду порушених Вами питань, зокрема, стосовно порядку
проведення у 2018 році державної підсумкової атестації з української мови в
усіх закладах освіти, які здійснюють підготовку фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, у формі зовнішнього
незалежного оцінювання. Також, з огляду на зазначені у Вашому листі
застереження в частині переведення зазначених вищих навчальних закладів III рівнів акредитації на фінансування з місцевих (обласних) бюджетів, у
згаданому листі МОН України викладено положення чинного законодавства,
згідно з якими визначено порядок фінансування таких закладів освіти.
Керівництвом Міністерства освіти і науки України запевнено
Уповноваженого з прав людини, що питання врегулювання фінансовомайнових відносин та управління коледжами і технікумами, які з 1 січня 2018
року переведені на фінансування з місцевих бюджетів, перебуває на контролі
міністерства.

Водночас зауважуємо, що на офіційному сайті Міністерства освіти і
науки України (Ьцр з: //пі о п. до У . и а/и а) у розділі «Вища освіта» розміщено
відповідні методичні рекомендації та роз'яснення щодо порядку передачі
вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації державної власності з державної
у комунальну власність.
Враховуючи отриману інформацію, а також роз'яснення, надані Вам
листом від 15.02.2018 № 8.1.2/7-309430.18-1/26-85, наразі правові підстави
для вжиття додаткових заходів реагування Уповноваженого з прав людини за
Вашим зверненням відсутні, проте запевнюємо, що у разі надходження від
Вас інших звернень, їх розгляду також буде приділено належну увагу.
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Ради

Щодо розгляду звернення
Міністерство освіти і науки розглянуло лист Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини від 15 лютого 2018 року № 8,1,2/7-309430.18/26-85 до листа
ГО «Всеукраїнська Асоціація працівників вищих навчальних закладів МІ рівнів
акредитації» від 26 січня 2018 року № 116 та в межах компетенції повідомляє.
З метою удосконалення системи контролю відповідності освітнього рівня
з добувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що завершили
здобуття повної загальної середньої освіти, відповідним державним вимогам,
забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до.якісної
освіти Міністерством освіти і науки України відповідними наказами від 22 серпня
2017 року № 1224 «Про затвердження Положення про державну підсумкову
атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року за
№ 1138/31006 та від 31 липня 2017 року № 1103 «Деякі питання проведення в 2018
році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, внесені зміни в процедуру
проведення державної підсумкової атестації з української мови.
Маємо зазначити, що кожного року студенти коледжів та технікумів після
закінчення здобуття повної загальної середньої освіти проходять державну
підсумкову атестацію з предметів загальноосвітнього циклу: українська мова,
математика або історія України, один предмет за вибором закладу освіти. .Форму
проведення такої атестації (усно, письмово, тестування, комплексне завдання,
поєднання різних форм тощо) раніше визначав навчальний заклад.
З 2018 року рішенням Міністерства освіти і науки державна підсумкова
атестація з української мови в усіх закладах освіти, які здійснюють підготовку
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодіАот^
проводитися у формі З О В Н І Ш Н Ь О Г О незалежного *
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Зміст програм державної підсумкової атестації у навчальному закладі та
зовнішнього незалежного оцінювання однаковий і відповідає стандартам повної
загальної середньої освіти.
Крім того, наказом Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2018 року
№ 47 внесені зміни до пункту 8 розділу II Положення про державну підсумкову
атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти,
який наразі подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України,
Маємо зазначити, що прийнятий Верховною Радою Закон України «Про
Державний бюджет на 2018 рік» не порушує Закон України «Про Вищу освіту»,
оскільки згідно частині 2 Статті 4 Бюджетного Кодексу України Бюджетна система
України і Державний бюджет України встановлюються виключно Бюджетним
Кодексом та законом про Державний бюджет України. Якщо іншим нормативноправовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, то застосовуються
відповідні норми вищеназваних законодавчих актів.
Звертаємо увагу, що згідно Статті 24 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» передбачено фінансування з державного бюджету вищих
навчальних закладів Н І рівнів акредитації державної власності, що мають статус
окремих юридичних осіб, за умови їх входження до складу вищих навчальних
закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації державної власності приймається трудовими
колективами таких закладів та їх засновниками і затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Статтею 24 Закону визначається не тільки, що видатки на оплату послуг
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Н І рівнів акредитації
здійснюються з обласних бюджетів та бюджету міста Києва. Але й те, що при
передачі в установленому поряду з державної у комунальну власність вищих
навчальних закладів Н І рівнів акредитації державної власності, що мають статус
окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону, повинні бути
вжиті заходи щодо недопущення їх закриття чи перепрофілювання впродовж 20182021 років.
Міністерство освіти і науки постійно працює над врегулюванням питання
фінансово-майнових відносин та управління коледжами і технікумами, які з 1 січня
2018 року переведені на фінансування з місцевих бюджетів.
Про розгляд зазначеного питання ГО «Всеукраїнська Асоціація працівників
вищих навчальних закладів Н І рівнів акредитації» проінформована

Заступник Міністра
Шикова О. М,
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Ю.М. Рашкевич

